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HOFNIEUWS

Contact met de gemeente

Afspraak maken?
Voor het aanvragen van documenten moet u een afspraak maken. Wilt u een afspraak maken? Bel dan
0547-858585. U kunt uw reisdocumenten of rijbewijs
wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstijden.

Adressen
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor
Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor
E-mail: info@hofvantwente.nl

www.hofvantwente.nl

Openingstijden
Maandag 12.00 - 19.30 uur
Dinsdag
09.00 - 17.00 uur
Woensdag 09.00 - 17.00 uur
Donderdag 09.00 - 13.00 uur
Vrijdag
09.00 - 13.00 uur

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 of 14 05 47
Chatten via WhatsApp: 06 - 57 81 34 91
of via de chatfunctie op www.hofvantwente.nl
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

15 september
2021

Meldingen openbare ruimte
Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er een
stoeptegel los of is het wegdek beschadigd?
Dan horen we dit graag van u.
Een melding geeft u snel aan ons door via het digitale
meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding of
via WhatsApp op 06 – 57 81 34 91. U kunt daarbij
ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen.
Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de
kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:
06 - 11 30 88 27

Live uitzending Hofstreek 20 jaar Hof van Twente

Milieupark Groen-Recycling Twente
Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor
Telefoon: 0547 - 28 66 00
Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark
Openingstijden Milieupark:
• Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
• Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Vrijwilligersvacature

Ter ere van het 20-jarig jubileum van Hof van Twente organiseerden gemeente Hof van Twente en HofMarketing samen een sprankelende liveshow via HofstreekTV. De eerste gast in het boordevolle programma
was burgemeester Ellen Nauta. Onder andere oud-burgemeester Ank Bijleveld had een speciale felicitatieboodschap voor Hof van Twente met de afsluitende woorden: “iedere Hoffer is een boffer!”. Ook werd het
winnende taartbord onthuld: Lana uit groep 6 van IKC Magenta werd afgelopen week in haar klas verrast met taart én een echt taartbordje met haar ontwerp.
De Deldense DJ Jelmex heeft, met hulp van plaatsgenoot Ruben ter Horst en zangeres Sofia, een speciale ode aan Hof van Twente gemaakt genaamd Licht van de Maan. Het lied inclusief clip vol prachtige dronebeelden werd tijdens de uitzending gelanceerd. De clip is te vinden via Youtube en via de website van Hof van Twente.
Winnaars: Hier-met-je-rekening
Rolstoeltennisser Maarten ter Höfte, de fietsers van Duchenne Heroes, MTB-team Markelo en
Goorse MHC werden tijdens de uitzending door Ora Kok van Univé verrast met een bijdrage
vanuit de Hier-met-rekening-actie. Samen met Univé heeft HofMarketing deze actie bedacht
voor kleine, sportieve initiatieven. Er was een pot van in totaal €500 beschikbaar waar mensen een beroep op konden doen door hun verhaal in te sturen.

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of je
inzetten voor zaken die er echt toe doen?
Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!
Onderstaande vacature is slechts een vacature uit
ons ruime aanbod. Meer weten?
www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAS 0620894999 of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl
GASTHEER/VROUW EETCAFÉ DE NOABER
ARNHOLDSKAMP MARKELO
Verzorg jij graag voor
mensen een lekkere
maaltijd en gezelligheid?
Dan is deze vacature
wat voor jou!
Omschrijving vrijwilligerswerk
Elke woensdag wordt er van 12.30-14.00 uur voor senioren die
niet meer zelf kunnen koken en/of graag gezellig samen willen
eten een maaltijd geserveerd. Met een team van vrijwilligers ben je
verantwoordelijk voor het eetcafé. In overleg worden onderstaande
taken verdeeld: menu’s samenstellen en bestellen (er wordt niet zelf
gekookt), kleine boodschappen doen (o.a. drinken) en tafels dekken en eten serveren. Daarnaast is het je taak om iedereen op zijn
gemak te laten voelen door het maken van gezellige gesprekken.
De senioren eventueel helpen tijdens het eten. En achteraf de afwas
doen en netjes opruimen.
Als vrijwilliger zit je wel aan tafel maar eet je zelf niet mee.

Jouw profiel
Een gezellig persoon die de mensen gastvrij ontvangt en het leuk
vindt om een goede en lekkere maaltijd te verzorgen.

Scene uit de clip ‘Licht van de Maan’ van DJ Jelmex

Live show 20 jaar Hof van Twente

Aankondiging Kleurplaat-Puzzelwedstrijd
Tot slot werd een nieuwe jubileumactie aangekondigd: zowel kinderen als volwassenen kunnen hun creativiteit
laten stromen bij de Kleurplaatpuzzelwedstrijd. Kleuren, schilderen, plakken, een kleurplaat digitaal bewerken of
nog iets heel anders, het mag allemaal! De winnende kleurplaten worden omgezet in een legpuzzel. Er zijn door
André Geerdink uit Goor al heel wat mooie kleurplaten gemaakt over bijzondere plekken in Hof van Twente. Binnenkort zijn de kleurplaten te downloaden op visithofvantwente.nl en af te halen bij o.a. de VVV Informatiepunten.
De winnaars worden begin november gekozen. Meer informatie volgt.

Werkuren per week/maand
Je wordt ingeroosterd gemiddeld 2 x per maand op woensdag
van 10.30 tot 14.00 uur. Elke woensdag zijn er 3 vrijwilligers
aanwezig.

20 jaar Hof van Twente is een initiatief van Gemeente Hof van Twente en HofMarketing.

Doelstelling organisatie

www.hofvantwente.nl

15 september 2021
Voorbereidingsbesluit gebied
Kerkstraat, Wheeme en Laarstraat
2021 (Goor)

Het voorbereidingsbesluit is in te zien:
• tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de
Höfte 7 te Goor;
• op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;
• via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.vbxkrkstrx2021-OH10.
Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep
open.

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunningen (regulier)

Vervolg
Endemansdijk 2a, Markelo

het afwijken van de regels voor het vestigen van een BSO in een
sportkantine
			
31 augustus 2021

Goorseweg 7, Markelo

Klompmakersweg 3, Markelo

8 september 2021

het plaatsen van een mestvergister

2 augustus 2021

Oude Borculoseweg 2, Markelo

het verbouwen van een woonboerderij en het renoveren van een
schuur
			
25 augustus 2021

Verleende
Omgevingsvergunningen (regulier)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige voorziening
				
					
Beldsweg 2, Ambt Delden

Reactie tot

het wijzigen van de bestemming

21 oktober 2021

Holtkampsweg 12, Ambt Delden
het kappen van vijf eiken

		

16 oktober 2021

het kappen van 22 berken			

16 oktober 2021

het kappen van een Amerikaanse eik		

16 oktober 2021

het bouwen van een woning		

21 oktober 2021

Eschweg 1a, Delden

Fluitekruid 55, Delden
				
Hagmolenweg 9, Ambt Delden
het vergroten van een stal

Ontvangen op

Deldensestraat 156b, Goor

		

28 april 2021

het vervangen van een brug		

24 augustus 2021

het bouwen van een werktuigenberging

6 september 2021

Mossendamsweg 5, Goor

het plaatsen van een brug,
een bouwkeet en een materiaalcontainer

31 augustus 2021

Bomhof 53, Hengevelde

Noordmolen, Ambt Delden
Rijksweg 4, Ambt Delden

Zaagmolenweg 1, Delden

Oude Borculoseweg 11, Diepenheim
het verbouwen van een woonboerderij

Pluimersdijk 1a, Diepenheim

het bouwen van een werktuigenberging

29 augustus 2021

het kappen van twee eiken 		

7 september 2021

het bestaande pand verbouwen naar vier appartementen
					 10 augustus 2021

Goorsestraat 24a, Hengevelde
het kappen van vijf bomen

		

Bovenbergweg 1a, Markelo
het wijzigen van het gebruik

het aanleggen van een uitrit 		

19 oktober 2021

het bouwen van een woning		

21 oktober 2021

het bouwen van een woning		

21 oktober 2021

Fluttert ong. (toekomstig nr. 13), Hengevelde

het aanleggen van twee padelbanen

Rozenstraat 25, Goor

het bouwen van twee loodsen en een erfafscheiding
			
15 oktober 2021

30 augustus 2021

2 september 2021

Grensweg 3, Goor

het aanleggen van een zonnepark in veldopstelling
			
22 oktober 2021

Fluttert ong. (toekomstig nr. 15), Hengevelde

het aanleggen van een uitrit 		

Diepenheimseweg 37a, Goor

Holtdijk 18, Goor

21 juli 2021

R.J. Schimmelpenninckstraat 23, Diepenheim

7 september 2021
23 augustus 2021

2x per jaar een bijeenkomst met alle vrijwilligers van het Eetcafé.
Begeleiding van de vrijwilligers coördinator van Salut.
Eetcafe de Noaber valt onder Salut. Salut zet zich in voor het welzijn
van de inwoners in de gemeente Hof van Twente. Dit doen wij niet
alleen, maar samen met vrijwilligers. Door het aanbieden van deze
wekelijkse gezonde maaltijd die in gezellige sfeer wordt genuttigd
dragen wij bij aan ontmoeting en zelfredzaamheid van senioren.

BEKENDMAKINGEN

het kappen van een walnoot
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente
maken bekend dat de gemeenteraad op 14 september 2021
heeft besloten een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 van de
Wet ruimtelijke ordening te nemen voor een gebied tussen de
Kerkstraat, de Wheeme en de Laarstraat in Goor. Dit voorbereidingsbesluit treedt op 15 september 2021 in werking en ligt met
ingang van die datum ter inzage.

Wij bieden

Als u wilt reageren, zie informatie:
Beroep/Voorlopige voorziening
				
					
Herikerweg 38, Markelo
het brandveilig gebruiken van een bouwwerk

Verlengen beslistermijn

Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat
is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan
wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct beroep
worden ingesteld.

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep
				
Bellinkweg 6, Delden

Beroep

het vergroten van een schuur		

Waterstraat 25, Goor

het vervangen van een kozijn door een frans balkon

Verleende
Omgevingsvergunningen (regulier)
Onderstaande verleende omgevingsvergunningen zijn helaas ten onrechte nog niet eerder gepubliceerd. U kunt deze
na afspraak inzien in het gemeentehuis van Hof van Twente.
De gebruikelijke termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken na verzending van het besluit. Deze
termijn is echter al voorbij. Een na afloop van de termijn
ingediend bezwaarschrift kan toch in behandeling worden
genomen als de indiener van het bezwaar niet op de hoogte
was van de vergunningverlening mits deze zo spoedig mogelijk nadat hij hiervan kennis heeft genomen of hiervan kennis
kon nemen (uiterlijk binnen twee weken na de dag van bekendmaking) alsnog het bewaarschrift heeft ingediend. Het
bezwaarschrift moet dan uiterlijk 30 september 2021 door
ons zijn ontvangen.
Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige voorziening
				
					
Almelosestraat 12, Ambt Delden

Reactie tot

het bouwen van een bijgebouw en het aanleggen van een uitrit
					
1 oktober 2021

Blokstegenweg 10a t/m 10f, Ambt Delden

het kappen van een boom en het aanleggen van een uitrit en een
toegangsweg
		
1 oktober 2021

Bollenweg 15, Ambt Delden

het tijdelijk plaatsen van een woonunit

Verleende
Omgevingsvergunningen
(uitgebreid)

Vervolg

1 oktober 2021

Informatie om te reageren
Bezwaar
Reactie tot

28 oktober 2021

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond van
de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij
de gemeente. In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom u het niet
eens bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes
weken na verzenddatum van het besluit worden ingediend.

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met
de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes weken
na bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland te Zwolle.
ok kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen besluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep kan
dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is ingediend
tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico
gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit). Als
u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op
de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter
vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij
de instantie die het beroep behandelt.

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk
hiertegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van
mening bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een
verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres
en handtekening. Ook moet vermeld worden waarom u het niet
eens bent met de melding. Wilt u een melding inzien, maak dan
telefonisch een afspraak: 0547-858585.

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereiding op
een besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de
beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is
verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besluiten liggen op afspraak
ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor
de openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl) raadplegen of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Gemeente
Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank OostNederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.

Hofweekblad

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht
Hieronder vindt u de verleende evenementenvergunningen. Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u
inzien op onze website https://www.hofvantwente.nl/
actueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html
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Vervolg

Goor
- Vergunning Pleinfeest End of Summer op 17 september 2021,
Hengevelderstraat 20 (13-09-2021)
Markelo
- Vergunning Koelefair op 19 september 2021, Beukenlaantje 6
(08-09-2021)

Bezwaarmogelijkheid
Delden
- Vergunning buurtfeest op 25 september 2021, Raanhuisstraat.
In verband hiermee zal de Raanhuisstraat op zaterdag 25 september 2021 van 09:00 uur t/m zondag 29 september 14:00
uur worden gesloten voor alle bestuurders in beide richtingen.
(08-09-2021)

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn gemaakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders
van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij
spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

www.hofvantwente.nl

Voornemen ambtshalve wijziging
gegevens verblijf en adres Wet
basisregistratie personen (BRP)

Datum
besluit

Naam

Inschrijving
op het adres

Datum
ingang adres

06-09-2021

M.I. Veldhuis

Holterweg
18
Onbekend
7475 AW
Markelo

06-09-2021

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres binnen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wonen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij mensen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven
naar het adres: onbekend.
De personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben dit
niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblijfplaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid gegeven.
Daarom heeft ons college het voornemen de volgende personen
uit te schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar
het adres: onbekend.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

